
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

„Usunięcie wad instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV w budynku usługowo-
biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630303454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 28 Czerwca 1956 r. 406

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-441

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@wcwi.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wcwi.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria
Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą w Poznaniu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721222511

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Szelągowska 28

1.11.4.) Miejscowość: Poznań

1.11.5.) Kod pocztowy: 61-626

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska
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1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: wcwi@gjw.com.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://gjw.pl/przetargi-wcwi/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usunięcie wad instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV w budynku usługowo-
biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22db5143-6c64-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006861/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-11 14:11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gjw.pl/przetargi-wcwi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gjw.pl/przetargi-wcwi/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy
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3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: � administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, 61-441 Poznań, KRS numer
0000 134012, NIP: 7781016062, REGON: 63030345400000 � Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Usunięcie wad instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV w
budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za
Bramką 1.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; � Szczegółowe cele przetwarzania
danych zostały wskazane w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
poz. 2019 ze zm.). � obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Ustawy; � w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; � posiada Pani/Pan: -
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; � nie przysługuje Pani/Panu: - w związku
z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/WCWI/2021/01

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z usunięciem wad
instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV w budynku usługowo-biurowym z
parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1 obejmujących
wykonanie robót wskazanych w OPZ w sposób uwzględniający wszystkie wytyczne i wymogi
OPZ, (dalej jako „Roboty”). Na Roboty składają się:a. Wymiana i pasywacja dwóch wież
chłodniczych,b. Naprawa nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych,c.
Wywiezienie i utylizacja materiałów i urządzeń powstałych w toku robót2. Przedmiotem
zamówienia jest także realizacja usług wskazanych w OPZ w sposób uwzględniający wszystkie
wytyczne i wymogi OPZ, który stanowi załącznik i integralną część Umowy polegających
dostawie środków chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody oraz sprawowanie
opieki i kontroli nad jakością kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia z dwiema wieżami
wyparnymi w okresie od zakończenia pasywacji do 30.10.2021 r. (dalej jako „Usługi”). Na usługi
składają się:a. opracowanie programu uzdatniania i kondycjonowania wody technologicznej dla
okresu chłodniczego po zakończeniu pasywacji wież,b. sprawowanie opieki i kontroli nad
jakością uzdatnianej i kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia wież wyparnych,c.
dostawa preparatów chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody chłodniczej.3. Roboty
oraz Usługi nazywane są łącznie przedmiotem zamówienia.4. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją zamówienia i sposobu
współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały w Części III do SWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia z załącznikami oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Część II do
SWZ. 5. Realizacja Zamówienia rozpocznie się w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego z Wykonawcą. 6. Okres realizacji Zamówienia: Termin zakończenia robót - do
30.10.2021 r., w tym: wykonanie robót budowlanych, z wyłączeniem naprawy nawierzchni
wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych – do 30.05.2021 r.; pasywacja wież
chłodniczych – 12 tygodni od daty uruchomienia wież chłodniczych/rozpoczęcia eksploatacji
instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV budynku; naprawa nawierzchni wjazdu na
parking od strony ul. Wszystkich Świętych – do 30.06.2021 r.; dostawa środków chemicznych do
uzdatniania i kondycjonowania wody oraz sprawowanie opieki i kontroli nad jakością
kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia z dwiema wieżami wyparnymi w okresie od
zakończenia procesu pasywacji do 30.10.2021 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45251150-7 - Roboty budowlane w zakresie wież chłodniczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42943400-2 - Układy chłodzące i chłodzące/grzewcze z obiegiem

45232460-4 - Roboty sanitarne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku
udziału w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
dokonana zostanie na podstawie odpowiedniego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w
powyższym zakresie, którego przykładowy formularz stanowi Załącznik Nr 2 do IDW. 1.2.
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie dokonana zostanie na podstawie
odpowiedniego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w powyższym zakresie, którego
przykładowy formularz stanowi Załącznik Nr 2 do IDW. 1.3. sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie dokonana zostanie na podstawie
odpowiedniego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w powyższym zakresie, którego
przykładowy formularz stanowi Załącznik Nr 2 do IDW. 1.4. posiadania zdolności technicznej
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, że posiada zdolność techniczną polegającą na wykonaniu (dotyczy tylko robót
zakończonych) w okresie ostatnich 5 (słownie: pięć) lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (słownie: jeden)
roboty budowlanej o wartości minimum 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto,
której przedmiotem było wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych związanych z
wykonaniem instalacji chłodzenia współpracującej z system VRV lub równoważnej.Wymagany
min. zakres ww. roboty budowlanej winien obejmować:- dostawę, montaż i uruchomienie wież
chłodniczych, - pasywację wież chłodniczych, - sprawowanie opieki i kontroli nad jakością
kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia z wież wyparnychWartości podane w
dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Zamawiający
przeliczy na złote podczas badania złożonych ofert według tabeli średnich kursów walut obcych
Narodowego Banku Polskiego (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) z dnia
publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
ostatniego kursu sprzed dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu – w przypadku, gdyby w
tym dniu kurs nie był publikowany. 1.5. posiadania zdolności zawodowej Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, przy
czym fakt dysponowania takimi osobami może zostać wykazany również poprzez złożenie
stosownego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy na czas
realizacji Zamówienia zasobów w postaci osób zdolnych do wykonania Zamówienia w
charakterze członków personelu Wykonawcy, o którym mowa z § 9 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zmawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.
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1126) i wykazania, że dysponuje: a) minimum 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót
Budowlanych, która posiada: i. uprawnienia budowlane bez ograniczeń: do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ii. staż pracy: minimum 3 lata na
stanowisku Kierownika Budowy, b) minimum 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót
Sanitarnych, która posiada: i. uprawnienia budowlane bez ograniczeń: do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ii. staż pracy: minimum 3 lata na
stanowisku kierownika robót sanitarnych, iii. doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót
sanitarnych: przy realizacji min. 1 roboty budowlanej obejmującej min.: wykonanie instalacji
klimatyzacyjnych w budynku usługowym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda następujących dokumentów:1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących
dokumentów:1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;2) wykaz osób skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wadium. 2. Wysokość wadium. 3. Każdy
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
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przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. Przedłużenie terminu
związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.3. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)
pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836
i 1572).4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:PKO BP SA: 65 1440 1286 0000 0000 1147
96582) Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (moment zaksięgowania wpływu
na rachunku Zamawiającego).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum),
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego, o ile nie został załączony do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Zamawiający może udzielić jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy w
zakresie Wymiany i pasywacji dwóch wież chłodniczych, na pisemny wniosek Wykonawcy, w
wysokości nieprzekraczającej 50 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 12
ust. 2 pkt a) (dalej zaliczka). 2. Zaliczka jest zwracana poprzez potrącenia dokonane przez
Zamawiającego z każdej płatności na rzecz Wykonawcy, aż do pełnego zwrotu zaliczki.3.
Zamawiający udzieli lub odmówi udzielenia zaliczki po wystąpieniu przez Wykonawcę z
pisemnym wnioskiem o zaliczkę.4. Wniosek powinien zawierać: a. kwotę wnioskowanej zaliczki;
b. formę zabezpieczenia zaliczki; c. numer rachunku, na który zaliczka ma zostać wypłacona.5.
W przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyny jak również
w przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem Wykonawca
na wezwanie Zamawiającego zwróci w całości lub w niewykorzystanej części udzieloną zaliczkę
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty przekazania przez Zamawiającego wezwania drogą
elektroniczną.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić w następujących
przypadkach:1) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu wykonywanego przedmiotu Umowy
z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Wynagrodzenie
umowne ulegnie odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do wartości niewykonanego zakresu
Przedmiotu Umowy, 2) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zamówienia w razie
rezygnacji Zamawiającego z realizacji części zamówienia. Wynagrodzenie umowne ulegnie
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odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do wartości niewykonanej części Zamówienia. Odnośnie
Robót Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie stosownie do zasad określonych
w § 12 ust. 18 Umowy, 3) zmiany zakresu rzeczowego robót w szczególności w razie
konieczności wykonania robót zamiennych. Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej
zmianie stosownie do zasad określonych w § 12 ust. 18 Umowy, 4) zmiany wynagrodzenia
brutto, w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), 5) zmiany w
zakresie przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności Prawa Budowlanego.
Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie przy uwzględnieniu stawek określonych
w Umowie, a w razie ich braku przy uwzględnieniu bieżących cen z BISTYP, 6) zmiana
postanowień Umowy związana z odpowiednią zmianą ogólnie obowiązujących przepisów prawa
w szczególności Kodeksy cywilnego, Ustawy i Prawa Budowlanego lub z obiektywną
koniecznością zmiany sposobu wykonania Umowy. Wynagrodzenie umowne ulegnie
odpowiedniej zmianie przy uwzględnieniu stawek określonych w Umowie, a w razie ich braku
przy uwzględnieniu bieżących cen z BISTYP, 7) przedłużenie wskazanego w § 10 Umowy
terminu wykonania Robót, jeżeli zmiana ta nie jest następstwem zawinionego przez Wykonawcę
działania lub zaniechania w szczególności w sytuacji przekroczenie przez organy administracji
publicznej zakreślonych przez obowiązujące przepisy prawa terminów rozpoznania sprawy i
wydania przez te organy administracji decyzji, zezwoleń, pozwoleń etc., przy czym przedłużenie
terminu wykonania Umowy nastąpi o czas odpowiedni do okresu trwania tych okoliczności, np.
niezbędnego na uzyskanie tych decyzji zezwoleń, pozwoleń etc., 8) zmiany adresu, osób
reprezentujących Strony Umowy, lub oznaczenia Stron Umowy - wynikających ze zmiany stanu
faktycznego lub prawnego, 9) zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu Zamówienia
(Umowy) z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron lub powodu okoliczności leżących
wyłącznie po stronie Zamawiającego bez konieczności zmiany Wynagrodzenia.10)
dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, sposobu wykonania przedmiotu
umowy, wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy doszło do kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty lub Zamawiającego inwestycjami, lub jeżeli w wyniku równolegle
realizowanych robót budowlanych, dostaw i usług na terenie budowy, dochodzi do opóźnienia w
wykonania zamówienia podstawowego, przy czym zmiany w umowie zostaną ograniczone do
zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji lub o czas, który równolegle realizowane
roboty budowlane, dostawy lub usługi na terenie budowy, wpłynęły na opóźnienie w wykonania
przedmiotu umowy,11) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy, sposobu
wykonywania przedmiotu umowy wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych w
miejscu realizacji zamówienia, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu
umowy tj. np. kolizje z sieciami infrastruktury itp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-26 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby
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wykonawców:
Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia
negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu
ulepszenia treści ofert (w przedmiotowym postępowaniu kryteria oceny ofert w ramach których
będą prowadzone negocjacje stanowi Cena – 100%).
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	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45251150-7 - Roboty budowlane w zakresie wież chłodniczych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
	4.3.6.) Waga: 100
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:1)	oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:1)	wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;2)	wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
	7.2.) Informacje na temat zaliczek:
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-26 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-26 13:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-26
	8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
	8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:



